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الشيخ مبارك احلمود

د. حمود فليطح فيصل اجلزاف

الشيخ طالل الفهد يتسلم درعا تذكارية من فهد دابس

الكويت تفوق على النصر أداء ونتيجة

العربي يدخل في صراع اليوم مع احملرق على التأهل

البناي: مجلس الوزراء سيخاطب األولمبية الدولية قريبًا وأضفنا 4 مواد

الجزاف يلوم فليطح على تصريحاته ويؤكد: ال تراجع عن مدة السنة للمعينين
مبارك الخالدي

اكد نائب رئيس مجلس ادارة 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
البن���اي ورئيس  عبدالوه���اب 
اللجنة املكلفة بدراس���ة وبحث 
القوانني  ب���ني  التعارض  أوجه 
الرياضي���ة احمللي���ة والقوانني 
الدولية، ان مجل���س الهيئة قد 
انته���ى متاما من إجراء عمليات 
القوانني  املراجعة واملقارنة بني 
احمللية وامليثاق االوملبي الدولي، 
الى  النهائي  وقام برفع تقريره 
مجلس الوزراء عبر وزير الشؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل د.محمد 

العفاسي.

وأوضح البناي في تصريحه ل� 
»األنباء« ان السيناريو الالحق هو 
ان يقوم مجلس الوزراء مبخاطبة 
اللجنة االوملبية الدولية قبل 31 
اجلاري معلنا انتهاء اعمال جلنة 
التع���ارض وان هناك توصيات 
قد وردت ف���ي التقرير النهائي 
العمال اللجنة ستأخذ طريقها عبر 
القنوات الدستورية الى مجلس 
األمة ملناقشتها والتصويت عليها 

متهيدا إلقرارها بشكل نهائي.
وأش���ار ال���ى ان التوصيات 
تضمنت اضاف���ة 4 مواد تكفل 
حتقيق التجانس بني التشريعات 
الدولية، مبا  احمللية ونظيرتها 

يلغي اي هاجس م���ن الظنون 
والشكوك حول وجود تعارض 

بني القوانني احمللية والدولية.
ولفت البناي الى ان التقرير 
بالقانون  لم يتضمن املس���اس 
احمللي واملتمثل ف���ي القانونني 
78/48 و2007/5 بجميع بنودهما 
ولكن متت اضافة املواد االربعة 
من وحي املذكرات التفس���يرية 

لهذين القانونني.
وأملح الى ان اللجنة حرصت 
على حتقيق التوازن بني حقوق 
العمومي���ة لألندية  اجلمعيات 
الرياضيني  واالحتادات وح���ق 
الترشح ملناصب  الكويتيني في 

دولي���ة وإقليمي���ة انطالقا من 
احل���رص على ال���دور الكويتي 
الفاعل ف���ي املنظمات الرياضية 

االقليمية والعاملية.
من جهة اخرى علمت »األنباء« 
ان مدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة فيصل اجلزاف استدعى 
نائبه لشؤون الرياضة د.حمود 
فليطح ووج���ه اليه اللوم على 
خلفية التصريحات التي ادلى بها 
األخير الى قناتي الكأس والراي 
بأن النية تتجه لتقليص مدة عمل 
مجالس إدارات االندية املعينة الى 
ثالثة اشهر بدال من سنة انسجاما 
مع رغبه أميرية في هذا الشأن 

وبحسب تعبيره.
انه ال  وش���دد اجلزاف على 
تراجع عن مدة الس���نة الواردة 
في ق���رار احلل ال���ذي صدر 14 
نوفمبر املاضي، مش���يرا الى ان 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 

صادق على هذا القرار.
ادارة  الى ذلك وضع مجلس 
اجلهراء املعني برئاس���ة ناصر 
احلجرف الهيئ���ة في مأزق بعد 
ان قدم استقالته التي التزال قيد 
الدراسة لدى الهيئة التي كلفت 
املجل���س املس���تقيل بتصريف 
العاجل من أموره ريثما يصدر 
قرار بتسمية مجلس آخر. ويجتمع 

الهيئة االس���بوع  ادارة  مجلس 
اجلاري للمصادقة على اختيار 
مجلس جديد ملباشرة مهامه اذ ان 
القرارات املتعلقة بإقالة او تعيني 
مجال���س ادارات األندية ال تأخذ 
شكلها القانوني اال بعد مصادقة 

مجلس ادارة الهيئة عليها.
وألقت االستقالة بظاللها على 
بعض األلعاب في نادي اجلهراء اذ 
انسحبت فرق تنس الطاولة من 
املباريات املدرجة لها بسبب عدم 
توافر املضارب واللبس اخلاص 
بها، ما اربك العمل امام الالعبني في 
ظل عدم تواجد اإلداريني لتذليل 

العقبات التي يواجهونها.

الكويت يلتقي الرفاع في ختام الدور التمهيدي للبطولة الخليجية

العربي في مواجهة حاسمة مع المحرق على بطاقة التأهل
المنامة ـ ناصر محمد ـ مبارك الخالدي

يعود العربي والكويت مجددا 
ال�  البطولة اخلليجية  الى أجواء 
25 لالندية ابطال الدوري والكأس 
اليوم مبواجه����ة بحرينية حيث 
يحل االخضر ضيفا على احملرق 
بستاد عراد ضمن املجموعة االولى 
ويستضيف االبيض الرفاع ضمن 
املجموعة الرابعة. وكان االخضر 
قد فاز في لقاء االياب 1 � 0. ويكفيه 
التعادل اليوم في اجلولة األخيرة 
اإلي����اب للمجموعة  من مرحل����ة 

األولى.
العرب����ي املجموعة  ويتصدر 
برصي����د 7 نقاط حصل عليها من 
الفوز في مبارات����ني على احملرق 
والش����باب اإلماراتي وتعادل مع 
الشباب أيضا، ويليه احملرق بست 
نق����اط من فوزين على الش����باب 
اإلماراتي وخس����ارة م����ن العربي 
الش����باب اإلماراتي  وأخيرا يأتي 
بنقطة وحي����دة حصل عليها من 
التع����ادل في لقاء الرد مع العربي 
وقد أنهى مبارياته بالدور التمهيدي 
وفقد فرصة التأهل للدور الثاني، 
وبالتالي فإن احلسم اليوم سيأتي 
للعربي في حالة فوزه بأي نتيجة 
وكذلك تعادله، بينما احملرق يلعب 
بفرصة واح����دة فقط وهي الفوز 

بأي نتيجة.
ويلعب احملرق مباراة اليوم وهو 
ميتلك أفضلية األرض واجلمهور، 
وسيغيب عنه ثالثة العبني وهم 
إبراهيم املش����خص وحسني علي 
بيلي����ه لإلصاب����ة ومحمود جالل 
ألسباب ش����خصية، ولن تخرج 
تشكيلته عن األس����ماء املعروفة 
التي يأتي ف����ي طليعتها الثالثي 
األجنبي ريكو وجوليانو وجمال 
ابرارو إضافة إل����ى احملليني مثل 
محمود عبدالرحمن رينجو وسيد 
محمد جعفر وعلي عامر وعبداهلل 

الدخيل.
في املقابل ف����إن العربي لديه 
بعض التخوف قبل املباراة نظرا 
إلصابة العديد م����ن العبيه ومن 
بينهم الدوليان خالد خلف ومحمد 
جراغ إضافة للمحترف السلوڤيني 
روك بسبب اإليقاف وكذلك إصابة 
الظهير فهد الفرحان، ولكن بالتأكيد 
لديه عل����ى دكة الب����دالء عناصر 
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فرصة أخيرة لقطر
تبق���ى فرص���ة اخي���رة ام������ام قطر القطري في 
املنافس���ة على بط���اقة الت���أهل الى ن�ص���ف نهائي 
بطولة االندية اخلليجية الت���ي يختتم دورها االول 

اليوم.
في املجموعة الث���انية، يلتقي اخلور القطري مع 
صور العماني في مب���اراة لت���أدية الواجب ليس اال 
بع���د ان حجز النصر الس���عودي البطاقة الى نصف 

النهائي.
وستكون امام قطر فرصة اخيرة للبقاء في دائرة 
املنافس���ة على اللقب حني يحل ضيفا على العروبة 
العمان���ي في ختام املجموعة الثالثة التي تضم ايضا 

االتفاق السعودي.
يتص���در االتف���اق الذي ان��ه���ى مبارياته برصيد 
7 نقاط، يليه قطر ول���ه 5 نقاط، ثم العروبة بنقطة 

واحدة.
الف���وز وحده يضمن لقطر بطاق���ة املجموعة الى 
نصف النهائي بعد ان ازاحه االتفاق عن الصدارة في 

اجلولة املاضية بفوزه على العروبة 0-1.

بإمكانها سد غياب أي العب.
يذكر انه منذ العام 1989 التقى 
احملرق والعربي 5 مرات، وكانت 
الغلبة فيه����ا مرتني لكال الفريقني 
فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، 
وس����جل احملرق 6 أهداف ومثلها 

للعربي.

الكويت والرفاع 

اما مب����اراة االبيض مع ضيفه 
الرفاع فلن تؤث����ر نتيجتها على 
وض����ع املجموعة بعد ان حس����م 
التأهل  الوصل االمارات����ي بطاقة 
برصيد 7 نقاط بفارق ثالث نقاط 

امام الرفاع منافسه على البطاقة 
والكويت الذي احتل املركز االخير، 
وكان الرفاع قد تغلب على الكويت 
ذهاب����ا 2 � 1. ويعتب����ر لقاء اليوم 
فرصة للفريقني لترتيب اوضاعهما 
اس����تعدادا الس����تكمال مواجهات 
الدوري املمتاز وخصوصا الكويت 
الذي مير بظروف استثنائية بعد 
ان تلقى خسارة موجعة في مستهل 
مش����واره امام النصر 1 � 4. ومن 
املتوق����ع ان يعمد اجله����از الفني 
لالبي����ض للعب بأس����لوب يكفل 
له حتقيق الفوز في اش����ارة الى 

استعادته لتوازنه.

الميدان والصباحية بطال
براعم حولي واألحمدي

الفهد يشيد بدور دابس

استقبل الشيخ طالل الفهد العب الفريق االول لكرة القدم بنادي 
التضامن فهد دابس حيث اشاد الفهد بدابس وما قدمه لناديه طوال 
مشواره الرياضي وطالبه باملزيد خالل الفترة املقبلة من اجل خدمة 
الرياضة وعدم االبتعاد عن املجال الرياضي واالجتاه الى العمل االداري 
او الفني، ووجه دابس الدعوة للفهد حلضور مهرجان اعتزاله الذي 
سيقام 10 ديسمبر اجلاري على هامش اللقاء الذي يجمع التضامن 
مع القادسية في اطار منافسات الدوري املمتاز حتت رعاية الشيخ 

تركي اليوسف.

تقاس���مت أندية الكويت والقادسية وكاظمة والساحل صدارة 
دوري كرة الس���لة برصيد 8 نقاط لكل منها بعد أن تغلب الكويت 
على النصر 116 – 75 )30 – 13(، )21 – 23(، )23 – 16(، )42 – 23(، 
والقادس���ية على اليرموك 108 – 59، والساحل على الساملية 81 – 
37، وكاظمة على الصليبخات 75 – 52 أول من أمس ضمن اجلولة 

السادسة للبطولة.
ولم حتفل ه���ذه اجلولة بأي جديد بل جاءت خالية من الندية 
واإلثارة نظرا للفارق الفني الكبير بني األندية املتبارية حيث متيل 
الكفة بشكل واضح نحو الفرق الفائزة التي لم جتد أي صعوبة في 

تخطي خصومها وحتقيق نقطتني جديدتني في البطولة.
وفرض الكويت س���يطرته في مباراته مع النصر منذ البداية 
بفضل الوفرة في الالعبني اجلاهزين وجنح اجلهاز الفني للفريق 
بقيادة الصربي زوران زوباسيفيك في توظيف العبيه بالطريقة 
الصحيحة التي منحت االبيض التقدم في الربع األول 30 – 17 وهو 
ما جعل الكويت يدخل الربع الثاني وهو في حالة استرخاء، األمر 
الذي أعطى النصر الفرصة في فرض س���يطرة محدودة من خالل 
حتركات يوسف النوت )أفضل مسجل للفريق 17 نقطة( واحملترف 
األميركي جسنت براندون الذي سجل ثالث رميات من خارج القوس 
منحت فريقه التقدم في نهاية الربع الثاني 23 – 21 في الوقت الذي 

كانت فيه النتيجة تشير لتقدم الكويت 51 – 35.
وشدد الكويت قبضته على الربع األخير من خالل التألق الالفت 
للمحترف األميركي أندريه بيتس )أفضل مس���جل في املباراة 24 
نقطة( الذي حل بديال ملواطنه االخر ايرا كالرك حيث صال بيتس 
وجال وأمطر س���لة النصر من كافة املناطق ومن مختلف اجلهات 
ليس���جل في هذا الربع فقط 18 نقطة، فضال عن مساندات زمالئه 
املتألقني يحيى البحر وعبدالرحمن جمعة وراشد الرباح، في حني 
لم يجد النصر الطريقة التي يستطيع بها وقف تقدم العبي الكويت 
ليكتفي مبحاولة التسجيل من خارج القوس والتي فشل في اغلبها 

لتنتهي املباراة بفوز كويتي عريض بفارق 41 نقطة 116 – 75.
أدار املباراة احلكام س���عود اليوسف، عبداهلل السبتي وحافظ 
احللبي واستطاعوا قيادة املباراة بكل حنكة واقتدار بفضل قراراتهم 

السليمة ومتابعتهم القريبة لالعبني.

ٍ مع السماوي عبدالرضا: السعدي باق
عبدالعزيز جاسمالقادسية بطل سباق اختراق الضاحية

اكد مدير الفريق االول بنادي الساملية علي عبدالرضا ان احملترف 
العماني سعد السعدي باق مع الفريق رغم االصابة التي لم يتشاف 
منه���ا حتى االن بعد ان تأكد انه س���يكون جاه���زا في يناير املقبل. 
وكان السعدي قد اصيب خالل تواجده مع املنتخب العماني بشرخ 
في الساق بعد توقيع السماوي معه، ما حرمه من دخول التدريبات 
ملدة 5 اشهر. واكد ان املدرب البلجيكي وليام توماس يرغب في بقاء 
السعدي النه سبق ان حتدث مع مدرب منتخب عمان الفرنسي كلود 

لوروا الذي اوضح له ان السعدي يتمتع بامكانات هائلة.

تّوج فريق القادسية أللعاب القوى بلقب بطولة اختراق الضاحية 
األولى لفئة العمومي خالل البطولة التي اقيمت في منطقة حتريج 
الشدادية برعاية شركة الوطنية لالتصاالت، كما حقق الساحل املركز 

االول لفئة البراعم في نفس البطولة. 
وكان األصفر قد تصدر فرق الترتيب العام بعدما جمع 16 نقطة 

وبفارق 8 نقاط عن صاحب املركز الثاني الفحيحيل.

الكويت يفوز على النصر ويشارك في صدارة »السلة«

الحمود: افتتاح معرض السيارات التاريخية 
والتقليدية في خيمة النادي العلمي

في املعرض س���يارة الرئيس 
الفرنسي جاك شيراك وسيارة 
 300E مرسيدس موديل 50 طراز
وس���يارة رولزرويس موديل 
27 طراز فانت���وم، باالضافة 
لسيارة اوسنت مارتن موديل 
61 طراز DB4 وأيضا س���يارة 
هامبرواني���ت موديل 55 من 
السيارات التابعة لشركة نفط 
التي استخدمت في  الكويت، 
الس���نوات األولى الستخراج 
النفط ف���ي الكويت، موضحا 
ان هواية الس���يارات من أقدم 
هوايات الشعب الكويتي، حيث 
كانت الكويت الدولة األولى في 
امتالك الس���يارات في منطقة 
اخلليج، وكانت اول سيارة هي 
سيارة الشيخ مبارك الكبير من 
طراز ميرفا بلجيكية الصنع، 

والتي اقتناها في عام 1912.
ودع���ا مقصي���د اجلمهور 
من احملبني للسيارات لزيارة 
املعرض لالستمتاع باملعروض 
فيه، كما أعلن عن اس���تعداد 
املع���رض لتق���دمي  منظم���ي 
النصائح الفنية لكل أصحاب 
القدمي���ة، وقال:  الس���يارات 
نشكر س���مو رئيس مجلس 
الكرمية  الوزراء على رعايته 
للمعرض ومحبي الس���يارات 
بشكل عام، كما نتقدم بال���شكر 
إلدارة النادي العلمي لتقدميها 
الدعم لنا ايضا وتوفير مكان 
املع���رض والش���كر موصول 
جلميع من ساعدنا في تنظيم 
هذا املعرض األول الذي نسعى 

إلقامته سنويا.

بغريب عليه، فقد تعودنا من 
سموه خالل سنوات كثيرة على 
احتضانه حملبي هذه الهواية 
وتقدمي الدعم لهم، مشيرا الى ان 
املعرض األول الذي سيقام يوم 
اخلميس املقبل في ال� 7 مساء 
هو اكبر دليل على رعاية سموه 

لهذه الهواية ومحبيها.
من جانبه، قال املدير الفني 
ملتحف الس���يارات التاريخية 
ان املعرض  مصطفى مقصيد 
س���يضم نخب���ة ممي���زة من 
السيارات التاريخية في الكويت، 
مشيرا الى ان املعروض سيكون 
اقل م���ن 10% من الس���يارات 
التاريخية في الكويت، ولكن 
املعرض لم يستطع ان يستوعب 
كل من أرادوا املشاركة، مؤكدا 
ان الكويتي���ني ميتلكون عددا 
من افضل وأغلى الس���يارات 
التاريخية القدمية في العالم.

وأش���ار مقصيد الى ان من 
السيارات التي سيتم عرضها 

أك���د عضو مجل���س أمناء 
متحف الس���يارات التاريخية 
الشيخ مبارك احلمود ان متحف 
السيارات التاريخية والقدمية 
والتقليدية سينظم املعرض 
التاريخية  األول للس���يارات 
والتقليدي���ة خالل الفترة من 
10 حتى 12 اجل���اري، برعاية 
وحضور سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد، في 
اخليمة التابعة للنادي العلمي 
امام مقر الن���ادي على طريق 

الدائري السادس.
وقال الشيخ مبارك احلمود 
املشرف على تنظيم املعرض ان 
اجلمهور من محبي السيارات 
القدمية سيكونون على موعد 
مع مش���اهدة 100 سيارة من 
النادرة  التاريخية  السيارات 
التي ميتلكها هواة السيارات في 
الكويت، مشيرا الى ان املعرض 
سيضم سيارات مت تصنيعها 
في عام 1920 وما بعده، ومنها 
الراحل  سيارة س���مو األمير 
الش���يخ جابر األحمد القدمية 
من طراز امبريال كرايس���لر، 
باالضافة لس���يارات متنوعة 
من م���اركات عاملية ش���هيرة 
منها املرسيدس والرولزرويس 

والفورد وال� »بي ام دبليو«.
وتقدم الشيخ مبارك بالشكر 
لسمو رئيس مجلس الوزراء 
لرعايته الكرمية لهذا املعرض 
ودعمه املتواصل لهواة السيارات 
التاريخية القدمية، وقال: لقد 
حتمل سموه تكاليف إقامة هذا 
املعرض بالكامل، وهذا ليس 

األبيض يعاود االتصال ببانيد
مبارك الخالدي

أعاد مجلس إدارة نادي الكويت فتح قنوات االتصال 
مع مدربه السابق الفرنسي لوران بانيد لقيادة الفريق 
في املرحلة املقبلة. وكان بانيد قد تولى قيادة االبيض 
في املوسم السابق خلفا للصربي ايفانوفيتش ومتكن 
من استعادة توازن الفريق في فترة قياسيه محققا 
معه بطول����ة كأس األمير اال انه فضل املغادرة بعد 

انتهاء املوسم متعلال بظروف عائليه.

يأتي ذلك في سياق بحث ادارة األبيض عن مدرب 
يتولى مهام الفريق في هذه الفترة احلرجة التي مير 
بها وتعرضه خلسارتني مؤملتني امام غرميه القادسية 
في كأس السوبر والنصر في اجلولة األولى لبطولة 
ال����دوري وبنتيجة واح����ده 4 � 1. وكانت اإلدارة قد 
استغنت عن خدمات االرجنتيني نيستور اورتيغا 
بعد فشله في حتقيق طموحات الفريق ومت إسناد 

املهمة للوطني محمد عبداهلل. 

جنح فريق املي����دان »ب« بتحقيق لقب بطولة محافظة 
حول����ي للبراعم والتي اقيمت في اط����ار بطولة احملافظات 
الكروية برعاية وزير شؤون الديوان االميري الشيخ ناصر 
صباح االحم����د وذلك اثر تغلبه على فريق الربيع 4-1 في 
املباراة النهائي����ة التي اقيمت على مالع����ب الهيئة العامة 
للشباب بحضور جاس����م يعقوب رئيس اللجنة املنظمة. 
وسجل اهداف الفريق الفائز كل من اسامة اسعد )هدفان( 
وفهد غسان )هدفان( وبهذا الفوز يتأهل فريق امليدان لكأس 
السوبر للبراعم. وفي نهائي محافظة االحمدي للبراعم ايضا 
جنح فريق مركز شباب الصباحية في اصطياد فريق اليوڤي 
ب� 3-1 ليصعد الى نهائي كأس الس����وبر ايضا في انتظار 
ما ستسفر عنه نتائج املباريات النهائية حملافظتي مبارك 

الكبير واجلهراء واللتان ستقامان اليوم وغدا.


